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كندا تعلق على اختفاء الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي

نائب رئيس الوزراء اإليطالي: هؤالء 
أعداء ألوروبا!

األسد يعلن موقفه من االتفاق "الروسي - التركي"

اأوت�وا- وك�الت: اأعربت كندا عن قلقه�، ب�صبب التق�رير التي تفيد ب�أن ال�صحفي 
ال�صعودي جم�ل خ��صقجي قد ُقتل يف قن�صلية بالده يف ا�صطنبول برتكي�.

وق���ل اآدم اأو�ص��ن املتحدث ب��ص��م وزيرة اخل�رجية الكندي��ة كري�صتي� فريالند 
"نح��ن عل��ى علم بهذه التق�رير ون�صعر ب�لقل��ق. امل�صوؤولون الكنديون ي�صعون 

بن�ص�ط للح�صول على مزيد من املعلوم�ت"، بح�صب وك�لة االأنب�ء الفرن�صية.
واختف��ى خ��صقج��ي منذ ي��وم الثالث���ء عندم��� ك�ن لديه موع��د يف القن�صلية 
ال�صعودي��ة للح�صول على االأوراق الالزمة لل��زواج من خطيبته الرتكية. �صهدت 
العالق���ت ب��ن كندا ال�صعودية توت��را يف االأ�صهر االأخرية، بعد م��� انتقدت كندا 
اعتق���ل ال�صعودين لن�صط�ء حقوق االإن�ص�ن، م� دفع ال�صعودية اإىل طرد ال�صفري 
الكندي وا�صتدع�ء مبعوثه� اخل��ص اإىل اأوت�وا وجتميد التج�رة واال�صتثم�ر بن 
البلدي��ن.  وك�ن ويل العه��د ال�صعودي حممد بن �صلم�ن ق���ل خالل مق�بلته مع 
وك�لة بلومبريغ تعليق� على العالق�ت مع كندا، اإن "االأمر مرتوك لهم، فهم من 
ق�موا بخطوات �صد قوانن االأمم املتحدة و�صد املب�دئ الدبلوم��صية وتدخلوا 

يف ق�ص�ي� لي�صت من اخت�ص��صهم، موؤكًدا اأن عليهم االعتذار عم� حدث".

روم��� - وك�الت: و�ص��ف ن�ئ��ب رئي���ص ال��وزراء االإيط���يل م�تي��و �ص�لفين��ي، 
رئي���ص املفو�صية االأوروبي��ة ج�ن كلود يونكر ومفو�ص ال�ص��وؤون االقت�ص�دية 
يف االحت���د االأوروب��ي بي��ري مو�صكوفي�ص��ي ب�أنهم��� اأع��داء الأوروب���. وق���ل 
�ص�لفيني،خ��الل موؤمتر �صحفي م�صرتك م��ع زعيمة اليمن املتطرف يف فرن�ص� 
م�ري��ن لوب���ن: "اأع��داء اأوروب��� هم املختبئ��ون يف خن��دق بروك�ص��ل... يونكر 

ومو�صكوفي�صي هم� اللذان جلب� اخلوف وانعدام االأم�ن الوظيفي الأوروب�".
ويف وق��ت �ص�ب��ق من يوم االأحد، ه��دد وزير الداخلية االإيط���يل ب�إغالق جميع 
املط���رات االإيط�لي��ة، اإذا م��� قررت اأمل�ني� اإع���دة مه�جري��ن اإىل اإيط�لي� عرب 
رح��الت "ت�ص�رترز" تطبيق��� التف�ق�ت دبلن. وكتب �ص�لفين��ي على ح�ص�به يف 
"توي��رت": "اإذا م��� فكر اأحد يف برلن اأو بروك�صل اأن يعيد اإىل اإيط�لي� ع�رشات 
امله�جري��ن عل��ى من رحالت رخي�ص��ة " ت�ص�رترز" غري م�صم��وح به�، فليعلم 
اأن��ه ال يتوافر ولن يتواف��ر مط�ر. �صنغلق املط�رات كم� اأقفلن� املرافئ". وك�نت 
وزارة الداخلي��ة االأمل�ني��ة ق��د اأعلن��ت اأنه "من غ��ري املقرر ح�ص��ول اأي عملية 

الإع�دة امله�جرين اإىل اإيط�لي� خالل االأي�م القليلة املقبلة".

دم�ص��ق - وك�الت: ق�ل الرئي���ص ال�صوري ب�ص�ر االأ�صد، اإن االتف���ق "الرو�صي - الرتكي" 
لتجن��ب �صن هجوم ع�صك��ري يف حم�فظة اإدلب �صم�ل غربي الب��الد، هو "اتف�ق موؤقت" 
ملن��ع �صفك الدم�ء، لكن ه��دف حكومته هو ا�صتع�دة ال�صيطرة عل��ى �ص�ئر اأنح�ء �صوري�. 
ج���ءت ت�رشيح�ت��ه، اأثن�ء اجتم���ع اللجنة املركزية حل��زب البعث العرب��ي اال�صرتاكي 
احل�ك��م. وو�ص��ف االأ�صد اعرتا�ص الغرب على هجوم يف اإدل��ب ب�أنه "ه�صتريي"، م�صيف� 
اأن انت�ص���ر احلكومة ال�صورية الع�صكري هن���ك ك�ن �صيف�صل خططهم �صد �صوري�. ون�ص 
االتف�ق على اإق�مة منطقة منزوعة ال�صالح عر�صه� بن 15 و20 كيلومرتاً على خطوط 
التم����ص بن ق��وات النظ�م والف�ص�ئ��ل املع�ر�صة، عل��ى اأن ت�صح��ب الف�ص�ئل �صالحه� 
الثقي��ل من املنطق��ة الع�زلة يف مهلة اأق�ص�ه��� الع��رش من ال�صهر  م��ن اأكتوبر اجل�ري. 
كم��� ن���ص االتف�ق  على ت�صيري القوات الرتكية دوري�ت م��ع ال�رشطة الرو�صية لالإ�رشاف 
عل��ى اإق�م��ة املنطقة املنزوعة ال�صالح. ونقلت وك�لة االأنب���ء ال�صورية )�ص�ن�( عن االأ�صد 
قوله اإن �صوري� تتجه االآن نحو "معركة" اإع�دة ت�أهيل قط�ع�ت املجتمع التي دعمت م� 

اأ�صم�ه "الفو�صى واالإره�ب".

وافق جمل�ص النواب البحريني، على م�رشوع 
تعدي��ل د�صت��وري لزي���دة �صالحي���ت نواب 
غرفت��ي الربمل�ن، به��دف تو�صيع �صالحي�ت 
ال�صلط��ة الت�رشيعي��ة يف الرق�بة عل��ى اأعم�ل 

ال�صلطة التنفيذية.
ويه��دف التعدي��ل الد�صت��وري املق��رتح م��ن 
جمل���ص النواب اإىل زي���دة ال�صلط�ت الرق�بية 
ملجل���ص الن��واب بتو�صي��ع دائ��رة امل�صمولن 
بتوجيه االأ�صئلة اإليهم، لت�صمل اأع�ص�ء جمل�ص 

الوزراء اإىل ج�نب الوزراء.
وي�صم��ح الد�صتوري احل�يل بتوجي��ه االأ�صئلة 
اإىل ال��وزراء فق��ط، وينته��ي ال�ص��وؤال املوجه 
اإىل اأع�ص���ء جمل���ص الوزراء من غ��ري الوزراء 
وفق��� للفق��رة الث�نية م��ن م���رشوع التعديل 
بح�صول الع�صو ال�ص�ئل على االإج�بة مكتوبة 
والتعقي��ب عليه� كت�بة. كم��� يهدف التعديل 
اإىل اإعط���ء احل��ق الأع�ص���ء جمل���ص ال�صورى 
لتوجيه اأ�صئل��ة مكتوبة اإىل الوزراء وال تكون 

اإج�ب�ت الوزراء على هذه االأ�صئلة اإال مكتوبة.
وال ينتق���ص ه��ذا احل��ق م��ن انف��راد جمل�ص 
الن��واب يف الرق�ب��ة ال�صي��صية عل��ى ال�صلطة 
يكون���  واجل��واب  ال�ص��وؤال  الأن  التنفيذي��ة 
مكتوب��ن، اأي�ص��� ب��دون اإث���رة نق����ص ب��ن 

ال�ص�ئل وبن الوزير.
وذك��رت الوك�لة البحرينية الر�صمية لالأنب�ء، 
اأن جمل�ص الن��واب وافق يف جل�صة ا�صتثن�ئية 
عل��ى م���رشوع تعديل امل�دة 91 م��ن د�صتور 
اململك��ة، وق��رر رفع��ه اإىل جمل���ص ال�ص��ورى 

ملن�ق�صته، دون تف��صيل.
البحري��ن  يف  الت�رشيع��ي  الهي��كل  وي�ص��م 
غرفت��ن برمل�نيت��ن، هم�: جمل���ص النواب، 
وه��و الهيئة الت�رشيعي��ة الرئي�صي��ة، ويت�ألف 
م��ن 40 ع�صوا ُينتخبون ب�القرتاع املب��رش، 

ويتمتع ب�صالحي�ت ت�رشيعية ورق�بية.
اأم��� الغرف��ة الث�ني��ة فه��ي جمل���ص ال�صورى، 
وهو ا�صت�ص�ري له �صالحي�ت اأقل من الغرفة 
االأوىل للربمل���ن، ويت�أل��ف م��ن 40 ع�ص��وا 

اأي�ص� يعينهم امللك مب��رشة. 

اأعلن��ت بكن اليوم، اأن رئي�ص منظمة االإنرتبول 
مين��غ هونغ��وي، الذي اختفى بع��د و�صوله اإىل 
بلده االأم ال�صن، يخ�صع للتحقيق لال�صتب�ه يف 
ارتك�ب��ه اأن�صطة جن�ئية، فيم��� اأعلن االإنرتبول 
اأن هونغوي قدم ا�صتق�لته. وج�ء يف بي�ن على 
موق��ع اللجنة االإ�رشافي��ة الوطنية التي تتع�مل 
مع ق�ص�ي� الف�ص�د التي ي�صتبه ب�صلوع موظفن 
�صيني��ن فيه���، اأن مين��غ هونغ��وي "يخ�ص��ع 
ح�لي� للتحقيق لال�صتب���ه ب�نته�كه الق�نون".  
وي�صغ��ل مينغ كذل��ك ن�ئ��ب وزير االأم��ن الع�م 
يف ال�صن، وه��و اأول رئي�ص �صيني لالإنرتبول. 
وك�ن��ت اآخ��ر م��رة وردت من��ه اأخب���ر يف 25 
�صبتم��رب/ اأيل��ول عندم��� غ���در لي��ون بفرن�ص� 
حي��ث مق��ر االإنرتب��ول، متوجه��� اإىل ال�ص��ن. 
اختف�ئ��ه  ع��ن  فرن�صي��ون  م�صوؤول��ون  وك�ص��ف 
اجلمع��ة، اإال اأن ال�صن مل تعل��ق على االأمر قبل 
االآن. ومتتل��ك اللجن��ة االإ�رشافي��ة الوطنية التي 
ت�أ�ص�ص��ت موؤخ��را، �صلط�ت وا�صع��ة للتحقيق مع 

منه���  يطل��ب  اأن  دون  ال�صيني��ن  املوظف��ن 
الكثري م��ن ال�صف�فية. ورغ��م اأن اللجنة مل تذكر 
الته��م املوجه��ة اإىل مين��غ، �صالحي�ته��� ه��ي 
التحقي��ق يف ق�ص�ي��� الف�ص���د يف اإط���ر حمل��ة 
الرئي���ص ال�صيني �ص��ي جن بينغ �ص��د الف�ص�د. 
ويق��ول بع���ص منتق��دي احلمل��ة الت��ي عوق��ب 
مبوجبه��� اأكرث م��ن مليون م�ص��وؤول، اأنه� كذلك 
اأداة للرئي���ص ال�صين��ي للتخل�ص م��ن خ�صومه 
ال�صي��صي��ن. اإىل ذل��ك، اأعلنت منظم��ة ال�رشطة 
الدولي��ة )االإنرتب��ول( اليوم ا�صتق�ل��ة هونغوي. 
وق���ل االإنرتب��ول يف بي���ن: "تلق��ت املنظم��ة 
الي��وم املواف��ق ال�ص�ب��ع م��ن اأكتوب��ر، يف مق��ر 
اأم�نته��� الع�مة يف لي��ون بفرن�ص�، ا�صتق�لة من 
ال�صيد مينغ هونغوي من من�صب الرئي�ص، وهي 
ا�صتق�لة ن�فذة ب�صورة فورية". واأ�ص�ف البي�ن 
اأن كي��م جونغ ي�نغ، وه��و من كوري� اجلنوبية، 
�صيقوم على الف��ور مبه�م الرئي�ص، حلن تعين 
رئي���ص جديد للمنظمة خ��الل اجتم�عه� املقرر 
يف دب��ي يف الف��رتة ب��ن 18 و21 نوفم��رب/ 

ت�رشين الث�ين.

موسكو: المذكرة حول إدلب تنفذ واألجواء تغيرت نحو األفضل

مجلس النواب البحريني يقر تعديال دستوريا

الصين تقر بإخضاعها رئيس اإلنتربول للتحقيق 

المنامة - وكاالت

بكين - وكاالت

���رشح ن�ئب وزير اخل�رجي��ة الرو�صي �صريغ��ي فري�صينن، 
ام�ص االثنن، ب�أن املذكرة التي اتفقت عليه� رو�صي� وتركي� 
ح��ول اإدل��ب يت��م تنفيذه���، واالأج��واء تغ��ريت اإىل االأف�صل 

وفّعلت العملية ال�صي��صية.
و اأعل��ن فري�صين��ن، يف ت�رشي��ح لوك�ل��ة "�صبوتني��ك" اأن 
رو�صي��� وتركي� ر�صمت� ح��دود املنطقة املنزوعة ال�صالح يف 
حم�فظة اإدلب ال�صورية، موؤكدا اأن هن�ك "ات�ص�الت وتع�ون� 

جيدا للغ�ية بن الع�صكرين االأتراك والرو�ص". 
و اأ�ص���ر اإىل اأنه��م "اجتمع��وا الأك��رث م��ن م��رة بع��د توقي��ع 
الوثيق��ة"، وق���ل: "نعت��رب اأن هذه املذك��رة اأ�صبحت عالمة 
ف�رق��ة، ويجري تنفيذه�، واالأج��واء تغريت لالأف�صل، هن�ك 
اإمك�ني��ة لي���ص فق��ط للحد م��ن مع�ن���ة الن����ص يف �صوري�، 
وب�صكل اأ�ص��صي يف اإدل��ب، حيث يتحكم االإره�بيون بحركة 
ال�ص��ك�ن املدني��ن، م� يخلق ظروف� ال تط���ق ب�لن�صبة لهم، 
لكن ب�ص��كل ع�م �صمح��ت بتهيئة الظروف لتكثي��ف العملية 

ال�صي��صية".
وت�ب��ع: "نح��ن نفه��م اأن هن���ك مهم���ت كب��رية، احلدي��ث 
يدور ح��ول موا�صيع حمددة، منه� اإخ��راج االأ�صلحة الثقيلة 
م��ن املن�ط��ق "املنزوع��ة ال�ص��الح"، وخ��روج املجموع�ت 

املتطرفة من اإدلب".
وق���ل ن�ئ��ب وزير اخل�رجي��ة الرو�صي اإن "عل��ى امل�صلحن 
ع��ن  بع��د ف�صله��م  اإدل��ب،  اإىل عم��ق حم�فظ��ة  املغ���درة 

املع�ر�صة".
واأ�ص���ر اإىل اأن اإدل��ب يف نه�ية املط�ف يج��ب اأن تنتقل اإىل 
�صيطرة احلكوم��ة ال�صورية، الفت� اإىل اأن تركي� تعمل بجدية 
يف ق�صي��ة الف�صل ب��ن املع�ر�صة واالإره�بي��ن يف اإدلب، 

وت�أمل رو�صي� يف حتقيق نت�ئج".
وق���ل فري�صين��ن، للوك�ل��ة: "تن�ص الوثيقة عل��ى اأن يكلف 
اجل�نب الرتكي مبه���م كبرية، من خالل ات�ص�التن�، اجليدة 
عرب اخلط��ن الع�صك��ري والدبلوم��ص��ي".. "ونح��ن نعلم اأن 

اجل�نب الرتكي يعمل ب�صكل جدي يف هذا املج�ل".
واأ�ص���ف: "نود اأن نرى نت�ئج جيدة م��ن هذه اجلهود، الأنه 
وب�رشاح��ة، م�ص�أل��ة الف�ص��ل ب��ن االإره�بي��ن واملع�ر�صة 
امل�صلح��ة، التي �صتخت�ر يف نه�ية املط�ف ت�صوية �صي��صية، 

هي ق�صية معقدة للغ�ية".

دمشق - وكاالت


